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Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është: 15/03/2017 ora 09:00  
në www.app.gov.al. 
 

BASHKIA MAT  
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Bashkia Mat 
Adresa   Sheshi``Ahmet Zogu`` Burrel 
Tel/Fax  0217 2 3536 
E-mail   bashkiamat@gmail.com  
Faqja e Internetit www.bashkiamat.gov.al 
 
2.  Lloji i procedurës se prokurimit:   E Hapur. 
 
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër:   ”Rehabilitimi  Vepres Se Marrjes Te Kanalit Ujites 
Bater E Madhe”. 
 
4. Fondi limit:  7 025 000  (shtate milione e njezete e pese mije )  leke   pa  T.V.SH.  
 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:   75  dite.  
     
6- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:16.03.2017 ora 12:00 
 
7- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 16.03.2017 ora 12:00 
  

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor  
Emri Fondi Shqiptar i Zhvillimit  
Adresa Rruga “Sami Frashëri”, Nr.10,Tiranë  
Tel +355 42235 597  
Fax +355 42234 885  
E-mail adf@albaniandf.org  
Adresa e Internetit www.albaniandf.org  
 
2. Lloji i procedurës se prokurimit: “Tender i Hapur”.  
 
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Rruga Borje – Kufi me Kosoven”.  
 
4. Fondi limit: 62.301.000 (gjashtëdhjetë e dy milion e treqind e një mijë) Lekë pa TVSH.  
Fondi i akorduar për vitin 2017 është 12.500.000 (dymbëdhjetë milion e pesëqind mijë) lekë pa 
tvsh. Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2018.  
 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 8 muaj.  
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6. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 17/03/2017; Ora: 
10:00.  
 
7. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 17/03/2017; Ora: 10:00. 
 

UNIVERSITETI „FAN NOLI“ KORCE 
 
1.  Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Universiteti „Fan Noli“ Korce   
Adresa   Shetitore: “Rilindasit” 
Tel/Fax  0822 42230 
E-mail   rektorati@unkorce.edu.al 
Adresa e Internetit www.unkorce.edu.al 
 
2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Tender i Hapur 
 
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër “Rikonstruksioni i godines ish konvikti i shkolles 
mekanike” 
 
4. Fondi limit70 833 333 (shtatedhjetmilioneteteqindetridhjetetremijetreqindetridhjetetre) leke. 
 
5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:   4 (kater) muaj 
 
6- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 20/03/2017, ora: 10:00 
 
7- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 20/03/2017, ora: 10:00 
 

BASHKIA ROSKOVEC 
                        
1 - Autoriteti Kontraktor, adresa. nr. tel:  Bashkia Roskovec, Lagjia nr. 1      
                                                                 Roskovec.Tel/ fax 0382/22117,0382/22867. 
 
2- Lloji i procedures se prokurimit: “E hapur”. 
 
3-Objekti i prokurimit: „Rikonstruksion rrugesh”  te ndare ne lote si me poshte : 
 
Loti 1:  “Rikonstruksion i rruges nacionale "Ish Reparti"-Rruga "Roskovec-Kurjan"”-   
Loti 2 : “Rikonstruksion i rruges Kolanjaket, Roskovec”  
Loti 3: “ Rikonstruksion rruga kryesore fshati Mbers " 
 
4-   Fondi limit (nqs ka lote i ndare sipas loteve): 31 621 365      (treidhjetetremilion e 
dyqindenentedhjetetetemije e katerqindenentedhjetedy) leke (pa tvsh), i ndare ne lote si me poshte : 
Loti 1:     9 827 477    (nentemilion e teteqindenjezeteshtatemije e katerqindeshtatedhjeteshtate)  
leke pa tvsh. 
Loti 2: 8 269 088 (tetemilion e dyqindegjashtedhjetenentemije e tetedhjetetete)  leke pa tvsh. 
Loti 3: 12 928 010   (dymbedhjetemilion e nenteqindenjezetetetemijedhjete) leke pa tvsh. 
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